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Цветни картички от далечни страни 
       Върна се Капитана. Децата съобщиха на всички квартири в блока: 

       – Върна се Капитана! Върна се Капитана!... 

       – Ура! 

       Те неизменно го посрещаха с шумна радост, без да гледат дали 

идва от далечно или кратко плаване. Не скривам, че децата до едно 

очакваха малките му подаръци. Но мисля, че много по-силно от пода-

ръците ги примамваха приказките, които Капитана им разказваше, 

когато имаше време. Затова децата до едно смятаха, че в целия квар-

тал няма по-прекрасен човек от Капитана. В целия квартал. Пък и в 

целия град. 
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       За да му се харесат, децата бяха готови да извършват най-различни 

подвизи. Доброволно смъкваха на двора кофите със смет. Тичаха до 

новата аптека за лавандулов спирт, за хапчета против главобол. 

Придружаваха дори в дъждовен предобед или следобед бабите си до 

пазара. И носеха по обратния път пълна мрежа или торба. При 

Капитана търсеха справедливост и утеха, щом се случеше да стъпчат 

било карамфил, било богородичка в новите лехи на двора, да разбият 

с топка стъкло на партера, да счупят велосипед и да обелят колената. 

Капитана не повишаваше глас. Но бе достатъчно да погледне с дълъг 

неусмихнат поглед виновника. И виновникът навеждаше очи. После 

започваше да дебне появите на Капитана по стълбите, да тръгва 

подире му, да мънка нещо за прошка, да обещава чудеса… Докато 

Капитана се наклонеше над него и го прегърнеше с ново доверие. 

       Ето че Капитана пак си беше у дома. А децата още не бяха успели да 

го зърнат. Сигурно се беше прибрал съвсем незабелязано в апарта-

мента на четвъртия етаж. Не надничаше нито от балкона, нито от 

прозореца. Защо ли се държеше така необичайно? 

       Два дни горяха от нетърпение децата: разузнаваха по стълбите, по 

двора. 

       – Вие с вашия Капитан! – подиграваше им се птичето от 

брезичката, която беше посадил бащата на Владко. – Бавачка си 

търсите вие. А повечето от вас ходят и на училище… 

       На Владко му се искаше да плъзне ръка по земята. Да докопа 

камък. Бавачка! Как не помисля крилатият присмивач за невидимите 

нишки между деца и капитани. 

       – Че колко ум се побира в птича глава? – сърдеше се Владко. 

       Птичето продължаваше да цвърчи, не обръщаше внимание на 

хлапака. Разбрало беше, че децата от блок номер седем не хвърлят 

камъни по брезичката. 

       – Къде ще замерваш едно нищо и никакво птиче, не по-голямо от 

гъба за миене на чинии! – здравата се ядосваше Владко. Никаква 

смелост не е нужна, за да удариш птиче. Не си струва да замахваш по 

шепа перушина. По-добре да си бръщолеви на клона човконосецът. 

Гласът му едва ли се чува и до най-близкия прозорец.  

       Накрая Владко предложи: 
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       – Защо не отидем ние при Капитана? Какво че не ни е поканил? 

Може и време да не е намерил за покана. Леля Тодора нали му говори 

от сутрин до вечер. 

       Децата на часа приеха Владковото предложение. Събраха се пред 

вратата на четвъртия етаж, на която пишеше: Радан Николов. И 

Владко позвъни. Понеже е най-висок. 

       Веднага отекнаха стъпки. Вратата се отвори. И в рамката ѝ се 

очерта фигурата на самия Капитан. 

       Обикновено лицето му беше кафяво от слънцето. И от вятъра, 

който духа на корабите. Но сега то беше побледняло. А очите на 

Капитана бяха зачервени. Да не е плакал? Глътнаха си езиците децата. 

Как така… плакал? И Капитаните ли плачат? Дали ще приеме децата, 

щом е плакал? 

       – Влизайте! – рече той. – Влизайте! Не е лошо, че дойдохте. 

       Влязоха без да се разбъбрат. Без да се заблъскат. Като попарени 

насядаха в хола. После пак станаха, за да поздравят леля Тодора. Тя се 

мярна сред тях – да сложи на масата паница със зарзали. И до нея – 

друга, по-малка. За костилките. 

       – Ще се прибера оттатък, сине – пъхна ръце под престилката си 

леля Тодорка. И почти на пръсти се измъкна от хола.  Тежко ѝ беше 

нещо. 

       А Капитана дрезгаво промълви: 

       – Мили мои, приятеля си загубих. Най-добрия си приятел. По-силна 

излезе от него болестта и му взе живота. А пък аз от детските си 

години го зная. Стамен беше за мен Капитана. Голям човек беше. На 

фронта бе воювал. Но мразеше войната. Казваше: „Войната убива хора, 

и време. И да оцелее човек след война, ще види – най-хубавите му 

години пропаднали. Та ще се запретне – патил, препатил, да учи като 

ученик, да догонва със знания ония щастливци, дето не са воювали. И 

то не е лека работа. Далеч не е лека работа.” 

       Пресегна се Капитана. И измъкна изпод бюрото си найлонов чувал. 

Чувалът беше пълен с пакети: шоколади, вафли в лъскава обвивка. 

Дъвки и бонбони. 

       Всеки от гостите получи пакета си. А не го отвори. Тя и думата 

„благодаря” трудно се изговаря, щом на Капитана му е толкова мъчно. 

       Единствено Мимето плахо-плахо се обади: 

       – Докторът… Доктор нямаше ли? 
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       – Помня как работеше във вестника Стамен. Пишеше по цели 

страници за моряците. Великолепни страници. Но го боляха раните от 

фронта. Накрая краката му се вцепениха. Сестра му го возеше в 

количка по тротоара. Мъж – планина. А в количка. Тъжна гледка. Но 

Стамен се смееше: „Няма да се предаваме. Ако всички се предаваме, 

кой ще оправя тогава неоправеното по нашия свят?” Аз му носех 

картички, книги с фотографии му донасях от всички пристанища, до 

които стигах. Много исках и той да вижда ония места, по които 

минавах. Той ме караше да му разказвам. Сам да не оставам – ми 

викаше. – Колкото по-малко знае човек, толкова по-малко ще му идва 

наум за самота. За радостите и теглата на други хора ще си припомня, 

те ще му пречат да остава сам.” 

       Мимето хлъцна. Високо хлъцна. 

       „Ще ревне!“ – сепна се Владко, който седеше до нея. И веднага я 

ощипа: да не е посмяла да натъжава сега и с момичешки сълзи 

Капитана! 

       – Не ме дочакал Стамен. Но ми написал писмо – зашари с широка 

длан по бюрото си Капитана. – Няма да ви го чета цялото. Но тия 

няколко реда тук са и за вас: „Радане, братко, връщам ти снимките и  

картичките. В куфар ще ти ги предаде сестра ми. Решил съм ти да ги 

предадеш на деца в някое училище или другаде. Ти се знаеш с децата. 

Не бих желал да се затрият картичките. Нека знаят децата каква 

хубост има по земното кълбо. Голяма хубост е разпръсната по глобуса 

ни. Затова им кажи от мен, и от себе си им кажи, че е много хубаво 

човек да има приятели по тая земя. Много приятели по цялата земя.” 

       Изписаният лист легна отново на бюрото. 

       – Та ще ви дам аз картички, книги. Точно ще ги разпределя. Да се 

паднат на всяко дете по няколко книги с фотографии и рисунки от 

чужди брегове. А илюстровани картички има колкото искате… Но вие 

сякаш се разтъжихте с мен, тъй ли е? Омърлушихте ли се? Голям човек 

беше Стамен. С голямо сърце. Затова аз винаги ще го помня. А тъгата 

ще мине. Щом сме заедно, по-скоро ще мине, немирници мои. Ще има 

да ви разказвам. Повече от друг път. Утре след обед да се съберем за 

първата приказка. Искате ли? 

       Децата изведнъж се разшаваха. 

       – Иска ли питане дали искаме – първи се престраши да се засмее 

Владко. 
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       – За чужди брегове ще ни разказваш, нали? – попита Велизар. 

       – И за чужди. И за наши. 

       В отворения прозорец кацна гларус. 

       – И за мен трябва да разкажеш най-подробно. Да научат децата, че 

придружавах кораба ти до Франция.  

       Капитана кимна. Гларусът сметна, че го е убедил. И отлетя. 

 

Описание на книгата: 

Заради тази поръчка на най-близкия му приятел Капитана 

отваря моряшкия куфар и заедно с илюстрованите картички от 

далечни страни дарява на децата чудни приказки – за чужди и наши 

брегове, за хубостта на непознати земи, за големи хора и големи 

приятелства. С неговите разкази започват "Приказки от моряшкия 

куфар" - чуден свят на морски стихии и майстори-слакодумци, който 

Надя Кехлибарева е събрала за своите малки приятели в една от 

любимите им книжки. 

Героите на 30-те приказки не се различават от децата в нашия 

квартал, от нашата улица. Само преживяванията, които ги спохождат, 

са различни – необикновени срещи и магически сънища, говорещи 

бамбукови кутии и морски птички, пеещи камбани и въздишащи 

кухненски тръби, безчет игри без огради и ограничения. И 

писателката като Капитана се знае с децата и познава тяхната 

потребност от вълнуващи авантюри и им ги осигурява с щедростта на 

вълшебник. Затова и приказките от моряшкия куфар са предпочитано 

четиво на поколения българи, с интерес се четат от най-малките деца 

и по-големите ученици и днес. 

 

Съдържание на книгата: 

Цветни картички от далечни страни 

Ленка и старият град до морето 

Антон и морската стихия 

Разносвач на хляб 

Остров с камбани 

Кухненската тръба 

Вълшебните детски уши 

Опашатият пътник 

Малката Лоте 
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В някогашния пристанищен склад 

Приказка за каменен престол 

Часовникарят, времето и старицата 

Най-прекрасното море 

Омагьосаният Стефчо 

Прищявката на Семьон Степанич 

Разходка с тъмносиньо момче 

Остров с мрачна история 

Моряшка почивка 

Черната роза 

В гостилницата "Заседналия кораб" 

Продавачките на ясмин 

Сладкодумци 

Корабни сънища 

Змейската пътека 

Глас от бамбуковата кутия 

Чудното състезание 

Дядо Янис и неговият внук 

Лунна сила 

Мърмъран и Мърморан 

Празнична вечер през август 

 

 

 

 

 

Източник:  

https://www.book.store.bg/p33695/prikazki-ot-moriashkia-kufar-nadia-

kehlibareva.html 
 

 

 

 

Страници от читанката: 

https://www.book.store.bg/p33695/prikazki-ot-moriashkia-kufar-nadia-kehlibareva.html
https://www.book.store.bg/p33695/prikazki-ot-moriashkia-kufar-nadia-kehlibareva.html
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